Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015

PROGRAM
více informací na www.plzen2015.cz

pátek 16. ledna
14:30
18:00

Objevujeme město Plzeň (procházky)

centrum - různé

Art’s Birthday (umění)

Galerie Vestředu (Martinská 3), Papírna Plzeň (Zahradní 173)

Na plzeňské paletě (výstava)

Dům hudby (Husova 30)

sobota 17. ledna
10:00

Ateliér Jiřího Trnky (výstava)

Galerie města Plzně (Dominikánská 2)

Sadový okruh ožívá (různé)

Proluka, Křižíkovy sady, Šafaříkovy sady, Kopeckého sady, Smetanovy sady

Společná veselice na nádvoří Plzeňského
Prazdroje (různé)

Plzeňský Prazdroj (U Prazdroje 7)

14:00

Hip Hop meets Funk and Dance: Battle
Challenge

Papírna Plzeň (Zahradní 173)

16:00

Slavnostní otevření města - PRAMENY
(průvody)

ulice U Prazdroje v úrovni čerpací stanice OMV, U Ježíška, nám. T. G. Masaryka /
pouze jízda – nám. Míru / Lochotínská ulice – parkoviště Kaufland

17:30

Slavnostní otevření města - SYMFONIE ZVONŮ

11:00

náměstí Republiky

18:00

19:00

19:30

Proluka, Křižíkovy sady, Šafaříkovy sady, Kopeckého sady, Smetanovy sady
(velkoplošné LED obrazovky)

autorská čtení

Knihovna města Plzně (Bedřicha Smetany 13)

prohlídka stálých expozic

Muzeum Loutek (nám. Republiky 23)

prohlídky stálých expozic

Národopisné muzeum Plzeňska (nám. Republiky 13)

prohlídky

Pivovarské muzeum (Veleslavínova 6)

prohlídky

Plzeňské podzemí (Veleslavíova 6)

otevřená knihovna, kavárna chill out

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2)

večer otevřených dveří

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - oddělení zahraničních knihoven
(nám. Republiky 12)

stálé expozice

Západočeské muzeum (Kopeckého sady 2)

Zpívaná Jirky Muchy

Perfect World (Pražská 3)

Středověká hudba, kejklíři

Stará Sladovna (Malá 3)

Velká puntíkatá tančírna aneb puntík sem,
puntík tam (jazzband)

Měšťanská beseda (Kopeckého sady 13)

(nejen) Electro Swing Plzeň (elektro swing)

KD Peklo (Pobřežní 11)

Josef Pospíšil (hudba, tanec)

Hotel Slovan (Smetanovy sady 1)

Open Up the Dance Floor By T.O. (dance party) Alfa Americká (Americká 17)
Foli (africké rytmy)

Jabloň (Krátká 2)

Strašlivá podívaná (folk, country)

ACW Saloon (Kollárova 18)

Vložte kočku (alternativní rock), After party (DJ
Dirty Bastards)

Anděl Music Bar (Bezručova 5)

Pub Animals (ska), Skaver (ska)

Buena Vista (Kollárova 20)

Breathing the Bottom (vítěz soutěže MÚZA
2014), City Lights (rock'n'roll-hardcore / Praha,
Pečky, Kolín)

Divadlo pod Lampou (Havířská 11)

Dead Sailor - Electro Breakz Party
Rockin’ (dance)

Jazz Rock Dominik Café (Dominikánská 3)

Spirála (rock), Broken 45. (rock)

Pivnice Husovka (Husova 28)

Švihadlo Unplugged (reggae)

Zach’s Pub (Palackého nám. 2)

Na plzeňské paletě (výstava)

Dům hudby (Husova 30)

21:00

HipHop meets Funk and Dance: Sean Brown &
friends

Papírna Plzeň (Zahradní 173)

21:30

Varhanní koncert Adama Viktory

náměstí Republiky

20:00

neděle 18. ledna
13:00

Setkávání (různé)

více informací na www.plzen2015.cz

14:00

Happy Handicap uvádí… (divadlo, hudba,
workshopy)

více informací na www.plzen2015.cz

14:30

Objevujeme město Plzeň (procházky)

centrum - různé

15:00

Setkání Plzně 2015 s Evropou (kulturní
odpoledne)

Dům hudby (Husova 30)

20:30

Mandrage

Divadlo pod Lampou (Havířská 11)

PÁTEK 16. LEDNA 2015 - ZAHŘÍVÁME PLZEŇ!
upozornění: vjezd do centra města částečně omezen, parkování v centru města není povoleno
(více informací o úpravách parkování, individuální a hromadné dopravy na www.plzen2015.cz)
14:30
Objevujeme město Plzeň
Toulání po skrytých místech města. Sousedské a architektonické procházky s netradičním
výkladem plným zajímavostí o jednotlivých lokacích.
V uvedeném čase proběhnou tyto procházky:
SOUSEDSKÉ PROCHÁZKY - PLZEŇ / SKRYTÉ MĚSTO
Pivovarník: Po stopách plzeňského piva
Pojďte s námi poznat příběh plzeňského piva. V rámci slavnostního zahájení bude spuštěna beta
verze aplikace Skryté město, alternativního průvodce městem. Těšit se můžete na první virtuální
postavu pivovarníka, který vám ukáže svůj pohled na město a stane se vaším průvodcem po Plzni!
•
•
•
•

Sraz: Guest Centrum, Galerie Ladislava Sutnara (Riegrova 11)
Trasa: hotel Central – Radnice – Malá ulice – Pivovarské muzeum – pivovar Groll – Bednárna
– Flaškárna – Pivovar – U Salzmannů
Průvodce: pivovarník Václav
jazyková mutace: český jazyk

Architektka: Pojďte si se mnou představovat!
Poznejte místa, která se stanou součástí aplikace Skryté město.
•
•
•
•

Sraz: Plovárna (Doudlevecká 71)
Trasa: Plovárna – býv. Zoo – Depo – Papírna – U Ježíška – býv. Dům Hrůzy – Městské lázně
na Anglickém nábřeží – náměstí Republiky
Průvodce: architektka Martina
jazyková mutace: český jazyk

Z Lochotína na Roudnou napříč historií
Připojte se k členům plzeňské skupiny Maják a objevujte (nejen) Lochotín.
•
•
•
•

Sraz: u Lochotínského pavilonku
Trasa: Lochotínský park – bývalá Klotzova zahrada – bývalý židovský hřbitov – Zapomenutá
zahrada – U pramenů – Roudná s překvapením
Průvodci: Lukáš Mácha, Adéla Šmausová (Maják Plzně)
jazyková mutace: český jazyk

Plzeň 2015 – víc než jen slova
Přijďte si poslechnout vyprávění, jak se Plzeň Evropským hlavním městem kultury stala, co
samotný titul znamená a jak je spojený s jednotlivými místy v centru.
•
•
•
•

Sraz: před hotelem Central (náměstí Republiky 358/33)
Trasa: náměstí Republiky – Proluka – Vodárenská věž – Radnice / kašny na náměstí - Kulturní
dům Peklo - Nové divadlo – DEPO 2015
Průvodci: Martina Matějková, Andrea Hrabáková, Susanne Bierlmeier (Zažij Plzeň!)
jazyková mutace: český jazyk

ARCHITEKTONICKÉ PROCHÁZKY - PLZEŇSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL
Procházka po stezce Jižní předměstí
Nenechte si ujít unikátní místa spojená s Jižním předměstím.
•
•
•
•

Sraz: Klatovská třída 110
Trasa: Loosovy interiéry – náměstí Míru – býv. Vojenská nemocnice – třída E. Beneše –
Klatovská třída
Průvodce: Anna Šubrtová (alt. Lucie Valdhansová)
jazyková mutace: český jazyk

Procházka po stezce Doudlevecká čtvrť
Objevte mnohé z původního charakteru Doudlevecké čtvrti.
•
•
•
•

Sraz: Depo 2015 (Presslova ul.)
Trasa: Depo 2015 – Benešova škola – Plzeň zastávka – budova družstva Styl – zimní stadion
Průvodce: Václav Cinádr
jazyková mutace: český jazyk

•
•

vstupné: 15,- Kč
vstupenky: kapacita jednotlivých procházek omezena, předprodej v síti Plzeňská vstupenka
(www.plzenskavstupenka.cz)
doporučení: teplé oblečení, vlastní teplé nápoje

•

18:00 - 23:00
Art’s Birthday
Celosvětová oslava narozenin umění, kterou tradičně připravuje za Českou republiku Český
rozhlas 3 Vltava a je připravován jako součást intermediálního projektu Českého
rozhlasu rAdioCUSTICA zaměřující se na současnou scénu akustických umění a jeho
progresivních radiofonických forem. Globální oslava 1.000.052 Narozenin umění, na níž umělci
každoročně po celém světě přinášejí umění své dárky, a to formou alternativních koncertů,
instalací a performancí.
Program bude zahájen vernisáží v plzeňské galerii Vestředu a pokračovat bude jedinečným
narozeninovým programem v prostoru bývalé plzeňské papírny na Slovanech - Kulturní centrum
Papírna Plzeň.
•
•
•
•
•

místo konání: Papírna Plzeň, Zahradní 173, www.papirnaplzen.cz a Galerie Vestředu,
Martinská 3, vestredu.com
jazyková mutace: český jazyk
vstupné: 0,- Kč
vstupenky: vstup volný
doporučení: bez doporučení

18:00 - 19:00
Na plzeňské paletě
Vernisáž výstavy prezentující výtvarná díla více než sedmdesáti výtvarných umělců (nejen) z
Plzeňského kraje, kteří svá díla vytvořili na malířské palety a věnovali spolku Svět podle Jakuba.
Tento spolek již několik let usiluje o záchranu vzácných barokních varhan v kostele sv. Barbory
v Manětíně, které jsou jediným dochovaným nástrojem od slavného varhanáře Leopolda Spiegela.
Výjimečně bude pět vybraných děl k prodeji, jehož výtěžek půjde právě na obnovu varhan. Více
informací na www.svetpodlejakuba.cz.
•
•
•
•
•

místo konání: Dům hudby, Husova 30
jazyková mutace: český jazyk
vstupné: 0,- Kč
vstupenky: vstup volný
doporučení: bez doporučení

SOBOTA 17. LEDNA 2015 - OTEVÍRÁME PLZEŇ
upozornění: vjezd do centra města uzavřen, parkování v centru města není povoleno - pro
dopravu do centra města doporučujeme MHD (více informací o úpravách parkování, individuální a
hromadné dopravy na www.plzen2015.cz)
10:00 - 12:00
Výstava Ateliér Jiřího Trnky
Vlajkový projekt 'Jiří Trnka a svět animace’ představuje umění a řemeslo loutkářství a filmové
animace od samého počátku až po nejmodernější formy. Ačkoli je Jiří Trnka považován za jednu z
nejvýznamnějších osobností evropského animovaného filmu, který svým přínosem ovlivnil dějiny
výtvarného umění, nebyla jeho tvorba dosud představena v ucelené a náležitě reprezentativní
formě. Výstava nazvaná 'Ateliér Jiřího Trnky’ chce takový dluh tomuto významnému výtvarníkovi
splatit. Expozice, která se představí současně v prostorách Galerie města Plzně a Galerie Jiřího
Trnky je vytvořena na základě autorského konceptu syna Jiřího Trnky, Jana Trnky.
•
•
•
•
•

místo konání: Galerie města Plzně, Dominikánská 2
jazyková mutace: individuální prohlídky
vstupné: dle provozovatele
vstupenky: na místě
doporučení: bez doporučení

11:00
Sadový okruh ožívá
Již v dopoledních hodinách zabydlujeme centrum města, hlavní postavu slavnostního zahájení
projektu Plzeň 2015 - Evropského hlavního města kultury! Sadový okruh vám nabídne gastro
zónu, velkoplošné LED obrazovky, prezentace organizací z Plzně a Plzeňského kraje, kulturní
program, nebo vytváření ledového baru a ledových soch evropskými sochaři - to vše podle návrhů
a pod vedením akademického sochaře, plzeňáka Františka Bálka.
•
•
•
•
•

místo konání: Proluka, Křižíkovy sady, Šafaříkovy sady, Kopeckého sady, Smetanovy sady
vstupné: 0,- Kč
vstupenky: vstup volný
doporučení: teplé oblečení
omezení: přístup do sadového okruhu v centru města pouze ulicemi Goethova, Martinská a
Jungmannova

11:00
Společná veselice na nádvoří Plzeňského Prazdroje
Nádvoří Plzeňského Prazdroje ožije programem, který prezentuje to pravé české, které svým
věhlasem překračuje hranice země! V rámci programu můžete shlédnout tradiční českou zabijačku
(včetně ochutnávky zabijačkového menu), ukázky pivovarských řemesel, vystoupení plzeňského
folklórního souboru Mladina a mnoho dalšího.
•
•
•
•
•

místo konání: Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7 - nádvoří
vstupné: 0,- Kč
vstupenky: vstup volný
doporučení: teplé oblečení
omezení: parkování v objektu i v okolí Plzeňského Prazdroje uzavřeno, pro dopravu na místo
konání doporučujeme MHD

14:00 - 19:00
Hip Hop meets Funk and Dance: Battle Challenge
Pilsen Live uvádí taneční program v duchu Battle Chalange, best dancers, best
DJ, best place. V roce 2015 oslaví Battle Challenge své patnácté narozeniny!
•
•
•
•

místo konání: Papírna Plzeň, Papírnická 3
vstupné: 150,- Kč (lze zakoupit společně s večerním programem 'Sean Brown & friends' za
zvýhodněné vstupné 240,- Kč)
vstupenky: předprodej na baru Papírna Plzeň, více informací na www.facebook.com/
PapirnaPlzen
doporučení: bez doporučení

16:00
Slavnostní otevření města - PRAMENY
První část samotného slavnostního otevření města - Prameny - tvoří 4 průvody reprezentující to
nejlepší, co Plzeň nabízí, a zároveň symbolizující 4 řeky, které Plzní protékají. Každý z průvodů
včetně shromaždišť nabídne bohatý kulturní program a pestrou škálu účinkujících. Průvody vyjdou
po 16. hodině a zastoupeny v nich budou kulturní spolky, sportovci, historické či alegorické vozy a
více než 50 škol spolu s dalšími nadšenci z celého Plzeňského kraje. A stejně jako se 4 plzeňské
řeky stékají v jedinou, i průvody se nakonec setkají v centru města.
Sraz na čtyřech místech v okolí centra (shromaždiště):
1. ulice U Prazdroje v úrovni čerpací stanice OMV (ze směru Doubravka)
2. U Ježíška (ze směru Slovany)
3. nám. T. G. Masaryka (ze směru Bory); pouze jízda – nám. Míru (v úrovni Českého rozhlasu),
4. Lochotínská ulice – parkoviště Kaufland (ze směru Lochotín)
•
•
•
•
•

místo konání: různé - viz shromaždiště
vstupné: 0,- Kč
vstupenky: vstup volný
doporučení: teplé oblečení
omezení: pro dopravu na shromaždiště doporučujeme MHD z důvodu omezení v dopravě a
parkování

17:30
Slavnostní otevření města - SYMFONIE ZVONŮ
Druhá část slavnostního otevření města dostala poetické jméno Symfonie zvonů. Účastníci si
budou moci přímo na náměstí Republiky nebo prostřednictvím velkoplošných obrazovek
umístěných v širším centru města užít původní skladbu skladatele a dirigenta Marko Ivanoviče,
dosud největší videomapping realizovaný v České republice z dílny 3dsense a vystoupení více než
osmdesáti domácích a zahraničních umělců. Všichni společně provedou diváky večerem, jehož
vrcholem bude všemi očekávané první rozeznění nových zvonů v 18 hodin.
•
•
•
•

místo konání: náměstí Republiky, případně: Proluka, Křižíkovy sady, Šafaříkovy sady,
Kopeckého sady, Smetanovy sady (velkoplošné obrazovky)
vstupné: 0,- Kč
vstupenky: vstup volný
doporučení: teplé oblečení, sledujte prosím další doporučení pořadatelů na www.plzen2015.cz

18:30
Slavnostní otevření města - OTEVŘENÁ PLZEŇ
Třetí část slavnostního otevření města nese název Otevřená Plzeň. Oslavy se přesunou z náměstí
i do okolních částí centra města - do venkovních prostor, které se mimořádně pro tento den
promění v pěší zónu, stejně jako do prostor historických domů, kulturních sálů, muzeí, galerií,
knihoven, hospůdek a hudebních klubů. Plzeň bude oslavovat nejen pivem, ale i hudbou, tancem,

zpěvem, divadlem či poezií. Pro otužilé jedince bude připraven venkovní ledový bar plzeňského
sochaře Františka Bálka, dále teplé nápoje a ochutnávky evropské i české kuchyně.
MÍSTA SE SPECIÁLNÍM PROGRAMEM
19:30 - 02:00
Velká puntíkatá tančírna aneb puntík sem, puntík tam
Večer pro všechny, kdo mají rádi tanec, radost až do rána, saxofony, trombony, trumpety, prostě
vše, co jde spojit se slovy jazzband, big band, tančírna a gala večer. V programu vystoupí mj.
Zatrestband, The Fireballs, Divadlo T.E.J.P. a DJ's Zdeněk Raboch, Marcel Špicar a Pavel Maršát.
POZOR! POZOR! POZOR! Dámy a pánové! Puntíky jsou výzva! Je čas si pořídit šatečky, botičky,
kravaty, klobouky, saka a cokoliv jiného, hlavně aby ‘puntík’.
•
•
•
•

místo konání: Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
vstupné: 290,- Kč / 210,- Kč
vstupenky: předprodej v Měšťanské besedě (www.mestanska-beseda.cz) a v síti Plzeňská
vstupenka (www.plzenskavstupenka.cz)
dress code: kreativní společenský oděv - puntíky

19:30 - 02:00
(nejen) Electro Swing Plzeň
Radost, vášeň, electro swing a elegance v plzeňském Pekle. V celonočním party programu
učinkují: koncertní eso české electroswingové scény Mydy Rabycad, pionýr českého electroswingu
DJ Mackie Messer a jeho hosté z Nové Scény Národního divadla s vyhášenou tančírnou Electro
Swing River. V průběhu večera vás dále čeká taneční minilekce charlestonu od kultovních Zig Zag
Tap & Swing, kabaretní mini show od Yazz, projekce nejlepších němých filmů od Old School Is
Cool a mnoho milých překvapení. POZOR - DRESSCODE: není podmínkou vstupu ovšem
swingová móda, námořnícké tetování, švihácké uniformy nebo večerní koktejlové šaty určitě
vítány. NEJHEZČÍ OUTFIT VYHRÁVÁ!
•
•
•
•

místo konání : KD Peklo, Pobřežní 11
vstupné : 50,- Kč
vstupenky: předprodej v síti Plzeňská vstupenka (www.plzenskavstupenka.cz)
dress code : swingová móda - není však podmínkou vstupu, nejhezčí out fit vyhrává!

19:30 - 22:00
Josef Pospíšil
Josef Pospíšil uvádí oblíbené české a světové melodie k poslechu a tanci v podání Harmonika
Family.
•
•
•
•

místo konání: Hotel Slovan, Smetanovy sady 1
vstupné: 50,- Kč
vstupenky: předprodej v síti Plzeňská vstupenka (www.plzenskavstupenka.cz)
doporučení: bez doporučení

20:00 - 03:00
Open Up the Dance Floor By T.O.
Taneční večer ve stylu současných radiových hitů.
•
•
•
•

místo konání: Alfa Americká
vstupné: 50,- Kč
vstupenky: bez předprodeje, vstupenky na místě
doporučení: bez doporučení

21:00 - 03:00
HipHop meets Funk and Dance: Sean Brown & friends
Večer plný taneční hudby, jehož hlavní hvězdou je americký DJ Sean Brown (Los Angeles, USA),
který oslaví svou premiéru v České republice právě 17. 1. 2015!
Sean Brown (rapper, producent ve společnosti Tha Alumni Music Group) je jeden z
nejtalentovanějších rapperů z LA.
předkapely:
For Someone (SK)
Online Session Band
afterparty:
DJ Nox
DJ Sfeelin
DJ Poeta (Radio SPIN)
•
•
•
•

místo konání: Papírna Plzeň, Papírnická 3
vstupné: 190,- Kč (lze zakoupit společně s odpoledním programem ‘Battle Challenge' za
zvýhodněné vstupné 240,- Kč)
vstupenky: předprodej na baru Papírna Plzeň, více informací na www.facebook.com/
PapirnaPlzen
doporučení: bez doporučení

21:30 - 22:00
Varhanní koncert Adama Viktory
Varhanní koncert v podání významného plzeňského varhaníka Adama Viktory. Koncert bude
přenášen obrazem i zvukem na náměstí Republiky.
•
•
•
•

místo konání: náměstí Republiky
vstupné: 0,- Kč
vstupenky: vstup volný
doporučení: teplé oblečení

KLUBY
Prostory jednotlivých klubů otevřené od 20:00 není-li uvedeno jinak.
Více informací včetně předprodeje vstupenek dle webových stránek jednotlivých klubů.
ACW Saloon
Kollárova 18
Strašlivá podívaná (folk, country)
vstupné: 25 Kč
předprodej: více informací na www.acwsaloon.cz
Anděl Music Bar
Bezručova 5
Vložte kočku (alternativní rock), After party (DJ Dirty Bastards)
vstupné: 50 Kč
předprodej: více informací na www.andelcafe.cz
Buena Vista
Kollárova 20
Pub Animals (ska), Skaver (ska)
vstupné: 100 Kč
předprodej: více informací na www.buenavistaclub.cz

Divadlo pod Lampou
Havířská 11
Breathing the Bottom (vítěz soutěže MÚZA 2014), City Lights (rock'n'roll-hardcore / Praha,
Pečky, Kolín)
vstupné: 0 Kč
předprodej: více informací na www.podlampou.cz
Jabloň
Krátká 2
Foli (africké rytmy)
vstupné: 0 Kč
předprodej: více informací na www.jablon.eu
poznámka: začátek již v 19:30
Jazz Rock Dominik Café
Dominikánská 3
Dead Sailor - Electro Breakz Party Rockin’ (dance)
vstupné: 30,- Kč
předprodej: více informací na www.facebook.com/DOMINOPARTY
Pivnice Husovka
Husova 28
Spirála (rock), Broken 45. (rock)
vstupné: 30,- Kč
předprodej: více informací na www.pivnicehusovka.cz
Zach’s Pub
Palackého nám. 2
Švihadlo Unplugged (reggae)
vstupné: 0 Kč
předprodej: více informací na www.zachspub.cz
OSTATNÍ MÍSTA
Dům hudby
Husova 30
20:00 - 22:00
Na plzeňské paletě
Výstava děl více než sedmdesáti výtvarných umělců (nejen) z Plzeňského kraje, kteří svá díla
vytvořili na malířské palety a věnovali spolku Svět podle Jakuba. Tento spolek již několik let usiluje
o záchranu vzácných barokních varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně, které jsou jediným
dochovaným nástrojem od slavného varhanáře Leopolda Spiegela. Výjimečně bude pět vybraných
děl k prodeji, jehož výtěžek půjde právě na obnovu varhan.
•
•

vstupné: 0,- Kč
více informací na www.svetpodlejakuba.cz

Knihovna města Plzně
Bedřicha Smetany 13
18:00 - 20:00
Autorská čtení
•

vstupné: 0,- Kč

Muzeum Loutek
nám. Republiky 23
18:00 - 21:00
Prohlídka stálých expozic:

Příběh na niti
Expedice na niti
•
•

vstupné: 0,- Kč
více informací na www.muzeumloutek.cz

Národopisné muzeum Plzeňska
nám. Republiky 13
18:00 - 21:00
Prohlídka stálých expozic:
Umění umírat aneb O posledních věcech člověka
Jak se žilo na Plzeňsku
•
•

vstup: 0,- Kč
více informací na www.zcm.cz

Perfect World
Pražská 3
19:00 - 22:00
Zpívaná Jirky Muchy. Živá zpívaná anglických, českých a indických písní.
•
•

vstupné: 0,- Kč
více informací na www.perfect-world.cz/kavarna/

Pivovarské muzeum
Veleslavínova 6
18:00 - 21:00
Prohlídky
•

více informací na www.prazdrojvisit.cz/cz/pivovarske-muzeum

Plzeňské podzemí
Veleslavínova 6
18:00 - 21:00
Prohlídky
•

více informací na www.plzenskepodzemi.cz

Stará sladovna
Malá 3
19:00 - 22:00
Středověká hudba, kejklíři
•

vstupné: 0,- Kč

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
18:00 - 21:00
Otevřená knihovna, kavárna chill out
•

vstupné: 0,- Kč

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - oddělení zahraničních knihoven
nám. Republiky 12
18:00 - 21:00
Večer otevřených dveří: prohlídka knihovny, audio autorská čtení, ochutnávky mezinárodních
kultur a kuchyní v podání zahraničních studentů v Plzni

•

vstupné: 0,- Kč

Západočeské muzeum
Kopeckého sady 2
18:00 - 21:00
Prohlídka stálých expozic:
ŠANGRI-LA
Keramika z Bechyně 1884 – 1948
Plzeňská městská zbrojnice
Speciální program - Plzeňský kraj uvádí…
Prezentace organizací dospělých i dětí působících v Plzni i v Plzeňském kraji. Hudební, taneční a
sportovní vystoupení jako např. ZUŠ - Domažlice, Rokycany, Sluníčko, Měks Klatov, Nadace
sportující mládeže a mnoho dalších.
•
•

vstupné: 0,- Kč
více informací na www.zcm.cz

SADOVÝ OKRUH
Proluka, Křižíkovy sady, Šafaříkovy sady, Kopeckého sady, Smetanovy sady
18:00 - 22:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledový bar a sochy Františka Bálka a jeho hostů: Martin De Zoete (Holandsko, Švýcarsko),
Zsolt M Toth (Maďarsko), Slavian Borecki (Polsko)
Kontejnery K světu
Prezentace Nadace sportující mládeže - trenažér triatlonu ve stanu
Pomocné tlapky
Diakonie
Agility
Kulturní program účastníků průvodů
Ochutnávky české a mezinárodní kuchyně
Gastro zóna
Party stan (Šafaříkovy sady): DJs L.P.D. & SAINT SOBY
Toalety

•
•

vstupné: 0,- Kč
více informací na www.plzen2015.cz

RESTAURACE, BARY, KAVÁRNY
Projděte se centrem města a objevte zajímavá místa pro odpočinek, dobrou kávu, dobré jídlo,
nebo posezení u skleničky s přáteli.
•

více informací na www.pilsnerpubs.cz

NEDĚLE 18. LEDNA 2015 - UŽIJTE SI PLZEŇ!
upozornění: vjezd do centra města částečně omezen, parkování v centru omezeno (více
informací o úpravách parkování, individuální a hromadné dopravy na www.plzen2015.cz)
13:00 - 17:00
Setkávání
Přijďte si popovídat s osobnostmi Plzně a Plzeňského kraje u dobré kávy, čaje, nebo si dejte jedno
dobré plzeňské! Zpěvák a skladatel Dan Bárta, umělec Milan Knížák, rektorka Západočeské
univerzity Ilona Mauritzová, autor večerníčků Václav Chaloupek, sládek Václav Berka a další
zajímaví hosté, jejichž život či práce se nějakým způsobem váže k Plzni, přijali pozvání Plzně
2015, aby poseděli v kavárně či restauraci a přivítali k rozhovoru zvídavé jedince.
•
•
•

konkrétní osobnosti, místa a časy budou zveřejněny na www.plzen2015.cz
vstupné: 0,- Kč
vstupenky: kapacita omezena, rezervace vstupenek nutná, více informací na
www.plzen2015.cz

14:00 - 17:00
Happy Handicap uvádí…
Přijďte strávit pestré a zajímavé odpoledne s Happy Handicap! Jsou pro vás připravena různá
představení a divadla nejen pro děti, malování na obličej a workshopy. Podpořte dobrou myšlenku
s cílem představit možnosti pro integraci lidí se speciálními potřebami.
Výstavy: Tomáš Rusňák (fotky), Jan Sedláček (obrazy)
Prezentace: Občanské sdružení Ty a Já, Motýl, Vlaštovka, Happy Handicap, Speciální škola:
Workshopy:
Klub Vlaštovka – výtvarná dílna – výroba hvězd z čajových sáčků
Aktiv Fyzio (Zuzka)
Edita Gollová – Body painting a face painting
Happy Handicap - Dramaticko-taneční dílna
Divadlo Jabada Praha – Loutkařská dílna
Občanské sdružení Ty a Já – Dílna korálky a drátky – výroba dekorace z drátů a korálků, ukázka
plstění, výroba áušnic
Vystoupení:
Happy Handicap: Detektivka, Mažoretky, Srdce pro zvon, Čiky čaky
Nombeko – plzeňské bubenické trio
Vystoupení ZŠ Speciální škola: Pásmo O Plzni, Bubny, Starci na chmelu
Divadlo Jabada z Prahy : „O Slepičce a Kohoutkovi“ (pohádka)
Motýl o.s.
•
•
•
•

místo konání: více informací na www.plzen2015.cz
jazyková mutace: český jazyk
vstupné: 0,- Kč
vstupenky: vstup volný

14:30
Objevujeme město Plzeň
Toulání po skrytých místech města. Sousedské a architektonické procházky s netradičním
výkladem plným zajímavostí o jednotlivých lokacích.
V uvedeném čase proběhnou tyto procházky:

SOUSEDSKÉ PROCHÁZKY - PLZEŇ / SKRYTÉ MĚSTO
Pivovarník: Po stopách plzeňského piva
Pojďte s námi poznat příběh plzeňského piva. V rámci slavnostního zahájení bude spuštěna beta
verze aplikace Skryté město, alternativního průvodce městem. Těšit se můžete na první virtuální
postavu pivovarníka, který vám ukáže svůj pohled na město a stane se vaším průvodcem po Plzni!
•
•
•
•

Sraz: Guest Centrum, Galerie Ladislava Sutnara (Riegrova 11)
Trasa: hotel Central – Radnice – Malá ulice – Pivovarské muzeum – pivovar Groll – Bednárna
– Flaškárna – Pivovar – U Salzmannů
Průvodce: pivovarník Václav
jazyková mutace: český jazyk, anglický jazyk

Architektka: Pojďte si se mnou představovat!
Poznejte místa, která se stanou součástí aplikace Skryté město.
•
•
•
•

Sraz: Plovárna (Doudlevecká 71)
Trasa: Plovárna – býv. Zoo – Depo – Papírna – U Ježíška – býv. Dům Hrůzy – Městské lázně
na Anglickém nábřeží – náměstí Republiky
Průvodce: architektka Martina
jazyková mutace: český jazyk

Z Lochotína na Roudnou napříč historií
Připojte se k členům plzeňské skupiny Maják a objevujte (nejen) Lochotín.
•
•
•
•

Sraz: u Lochotínského pavilonku
Trasa: Lochotínský park – bývalá Klotzova zahrada – bývalý židovský hřbitov – Zapomenutá
zahrada – U pramenů – Roudná s překvapením
Průvodci: Lukáš Mácha, Adéla Šmausová (Maják Plzně)
jazyková mutace: český jazyk

Plzeň 2015 – víc než jen slova
Přijďte si poslechnout vyprávění, jak se Plzeň Evropským hlavním městem kultury stala, co
samotný titul znamená a jak je spojený s jednotlivými místy v centru.
•
•
•
•

Sraz: před hotelem Central (náměstí Republiky 358/33)
Trasa: náměstí Republiky – Proluka – Vodárenská věž – Radnice / kašny na náměstí - Kulturní
dům Peklo - Nové divadlo – DEPO 2015
Průvodci: Martina Matějková, Andrea Hrabáková, Susanne Bierlmeier (Zažij Plzeň!)
jazyková mutace: český jazyk

ARCHITEKTONICKÉ PROCHÁZKY - PLZEŇSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL
Procházka po stezce Jižní předměstí
Nenechte si ujít unikátní místa spojená s Jižním předměstím.
•
•
•
•

Sraz: Klatovská třída 110
Trasa: Loosovy interiéry – náměstí Míru – býv. Vojenská nemocnice – třída E. Beneše –
Klatovská třída
Průvodce: Anna Šubrtová (alt. Lucie Valdhansová)
jazyková mutace: český jazyk

Procházka po stezce Doudlevecká čtvrť
Objevte mnohé z původního charakteru Doudlevecké čtvrti.
•
•
•

Sraz: Depo 2015 (Presslova ul.)
Trasa: Depo 2015 – Benešova škola – Plzeň zastávka – budova družstva Styl – zimní stadion
Průvodce: Václav Cinádr

•

jazyková mutace: anglický jazyk

•
•

vstupné: 15,- Kč
vstupenky: kapacita jednotlivých procházek omezena, předprodej v síti Plzeňská vstupenka
(www.plzenskavstupenka.cz)
doporučení: teplé oblečení, vlastní teplé nápoje

•

15:00 - 17:00
Setkání Plzně 2015 s Evropou
Odpolední program věnovaný projektu Plzeň 2015, Rize jako Evropskému hlavnímu městu kultury
2014 a Lotyšsku jako aktuální předsednické zemi Evropské unie. V rámci programu vystoupí
hudební uskupení Riga Quartet.
•
•
•
•

místo konání: Dům hudby, Husova 30
vstupné: 50,- Kč
vstupenky: předprodej v síti Plzeňská vstupenka (www.plzenskavstupenka.cz)
doporučení: bez doporučení

20:30 - 22:00
Mandrage
Vyprošťovák na závěr otevíračky Plzeň 2015! Speciální klubový koncert skupiny Mandrage ve
svém domovském klubu. Uslyšíte i věci, které na běžných koncertech kapela již nehraje!
•
•
•

místo konání: Divadlo pod lampou
vstupné: 160,- Kč
vstupenky: více informací na www.podlampou.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!

